MLADŠÍ DOROST U17 (ročník 2001-2002)
MSDD skupina E
Na otázky odpovídal trenér Martin Šostok
1. Jak jste se ve své soutěži umístili a jste spokojen s podzimem 2017?
Hrajeme Moravskoslezskou dorosteneckou divizi skupiny E, kde je celkem 16 mužstev. Po podzimní
části jsme se umístnili na 6.místě se ziskem 30 bodů (10 - 0 - 6) a celkovým skóre 35:21. Zápasy
doma (6 - 0 - 2 19:4) a zápasy venku (4 - 0 - 4 16:17). Celkově jsme s podzimní části spokojení.
2. Jak by jste zhodnotil sílu svých soupeřů?
Oproti minulé sezóně se tato soutěž určitě zkvalitnila a velice vyrovnala. Navýšil se počet mužstev ze
14 na 16 a z těch čtrnácti zústalo jen devět. Z divize do krajského přeboru sestoupili MFK Havířov, TJ
Sokol Čechovice, SK Sulko Zábřeh, FK Slavia Opava a SK Beskyd Frenštát p/R. Devítku mužstev, která
zústala doplnili 1.HFK Olomouc, FK Bílovec a pětice mužstev převážně hrající s o rok mladšími kluky SK Hanácká Slavia Kroměříž, FK Fotbal Třinec, FC Hlučín, MFK Vítkovice a 1.SK Prostějov.
3. Které hráče svého mužstva by jste chtěl za uplynulý půl rok vyzvednout?
Nikdy jsem moc nebyl zastáncem jmenovat jednotlivé hráče, protože fotbal je kolektivní sport.
Pochvalu si zaslouži všech 18 hráčů.
4. V čem jste udělali největší pokrok za podzimní část sezóny?
Určitě to bylo postupné ztmelení kolektivu a v neposlední řadě hlavně herní systém, kdy jme každým
zápasem přicházeli na to co by nám mohlo nejvíce vyhovovat. Takže největší pokrok bych viděl v tom
že jsme přišli na to jakým herním systémem hrát a které hráče použít na jaký post.
5. Jak jste spokojen se stavem hráčského kádru pro sezónu?
Myslím si že 18 hráčů je dostatečný počet.
6. Chystají se v mužstvu během zimní přestávky nějaké hráčské změny (příchody a odchody)?
Doufám že co se týká odchodů, tak k ničemu takovému nedojde.
7. Nastanou nějaké změny ve vedení mužstva?
Určitě zústaneme ve stejném složení i pro jarní část sezóny. Silná dvojka respektive čtverka jelikož
trénujeme dohromady se starším dorostem. Za U17 Šostok, Kubeša a za U19 Nedělka a Vitonský.

8. Od kdy a jak máte s mužstvem naplánovanou zimní přípravu na jaro 2018?
Zimní přípravu začínáme v pondělí 15.ledna 2018 a budeme i nadále trénovat čtyřikrát týdně. Co se
týká přípravných zápasů tak máme zatím domluvené tři (Valašské Meziříčí, Vsetín a dorost
Ústí/Opatovice). Mistrovskou část jarní sezóny začínáme 18.března 2018.
9. Co očekáváte od svého týmu v jarní části sezóny 2017-2018?
Pokračování v dobrých výkonech z podzimní části a zlepšení docházky na tréninkové jednotky.
10. Chtěl byste něco vzkázat fanouškům SK Hranice?
Fanouškům SK Hranice a nejenom jim bych chtěl hlavně popřát krásné prožití vánočních svátků a
hodně zdraví do Nového roku 2018. K fanouškům dorostu, zejména potom našim čtyřem
mušketýrům (Hapala, Šostok, Pánek a Palata) za vynikající podporu při našich zápasech ať už
domácích, tak hlavně při venkovních. A v neposlední řadě nesmím opomenout že i muži SK Hranice
mají po dlouhé době své fanoušky. Ano i mně se občas stává že některé pokřiky na tribuny nepatří,
ale na druhou stranu jsem rád, že se u nás zase fandí a povzbuzuje.

